
؛ وأتى باحلرف اجلر الزائد وقد  هنا نفى اهللا عزوجل أن يكون هؤالء مؤمنني وما أولئك بالمؤمنين )) ((قوله: 

زائدة  ؛ وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا ذكر علماء البالغة أن مجيع احلروف الزائدة تفيد التوكيد

وما أولئك بالمؤمنين  ((؛ فالثانية أوكد ؛  ، وما زيد بقائم قائما؛ إذا قلت: ما زيد  ، وهو أيش ؟ التوكيد معىن

من فوائد هذه اآلية الكرمية: العجب من هؤالء اليهود الذين حيكمون النيب صلى اهللا عليه وسلم طلبا   .)) 

قال  ؛ وهلذا ومن فوائدها: أن من استفىت عاملا طلبا للرخصة ففيه شبه من اليهود للرخصة وعندهم التوراة .

، وقالوا: من تتبع الرخص فقد تزندق ؛ وصفة تتبع الرخص أنه إذا أتاك عامل  العلماء: حيرم استفتاء طلبا للرخصة

 ؛ وهذا الشك أن املستفيت إمنا أراد اتباع اهلوى دون اهلدى ومل ترد فتواه رحلت إىل عامل آخر ليفتيك مبا يناسبك

يرى أنه احلق ؟ ألنه مل يستفت هذا العامل إال وهو يعتقد أن فتواه حق  ؛ كيف ؛ ألنه ملا أفيت مبا يرى هو أنه احلق

؛ نعم  وشريعة فلما مل يوافق ما يهواه ذهب يستفيت آخر فصارت حاله تنادي بأنه ال يريد اهلدى وإمنا يريد اهلوى

صل له أن يستفيت لو أن اإلنسان استفىت عاملا يف مكان يف بلدة ال يرى عاملا أحسن منه لكن من نيته أنه لو ح

؛ ويكون هذا  ؛ فهنا نقول ال بأس بأن يأخذ بقوله وإذا غفر بعامل أوثق منه عنده فليستفيت من هو أعلم لفعل

؛ وعليه فيفرق بني  مبنزلة استعمال الرتاب عن املاء عند العجز عنه، ومبنزلة أكل امليتة عند العجز عن أكل املذكاة

غريه، أحدمها سأل هذا العامل ألنه ال يرى يف بلده من هو أعلم منه ومن نيته أنه شخصني سأال عاملا مث استفتيا 

؛ والثاين استفىت العامل الذي يف  ، فاستفتاء هذا للعامل الثاين أيش حكمه ؟ جائز إذا غفر مبن هو أوثق استفتاه

؛ انظر اثنان عملهما   جيوز، هذا ال بلده على أن فتواه حق لكنه تفاقدها مث استفىت عاملا آخر لعله جيد رخصة

؛ وذلك بطلبهم احلق مع أن أداة احلق  تناقض اليهودومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  واحد لكن حكمهما خمتلف.

ومن فوائد هذه اآلية:  . عندهم، حكموا الرسول مع أن التوراة فيها حكم اهللا أي فيها ما يعتقدون أنه حكم اهللا

قبل أن تبدل وتغري وخيفى منها ما خيفى ويبدى منها ما  ؛ ولكن مىت هذا ؟ كم اهللاأن ما جاء يف التوراة فهو ح

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا  ((، قال اهللا تعاىل:  يبدى

(( .  

نبيون الذين أسلموا للذين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها ال ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

هادوا والربانيون واألحبار بما استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء فال تخشوا الناس واخشون وال 

تشتروا بآياتي ثمنا قليال ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس 

ألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو  بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف وا

  . كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الظالمون ))



نعم ؟ كيف ؟  إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور )) ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا ثم  ((قال اهللا تعاىل:  ؛ أيها ؟ طيب. بقيت فوائد اآلية الثانية

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األحكام اليت يف التوراة هي  . يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ))

ت وأخفيت لكن هذا يف التوراة الثابتة وأما بعد أن حرفت وغري  فيها حكم اهللا )) ((؛ لقوله تعاىل:  حكم اهللا

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  فاحلكم متغري

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: عتو اليهود وأم بعد أن يتبني هلم احلق  . قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  على الرتتيب و الرتاخي . يعين مث تدل ثم يتولون )) ((؛ نأخذه من قوله:  يتولون

. لكن هل ينتفي عنه  وما أولئك بالمؤمنين )) ((؛ لقوله تعاىل:  أن من طلب الفتوى تتبعا للرخصة فليس مبؤمن

أنزلنا إنا  ((وجل:  مث قال اهللا عز .، أنه ينتفي عنه كمال اإلميان أصل اإلميان أو كمال اإلميان ؟ الظاهر الثاين

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور  (( هذا مبتداء الدرس الليلة أعاننا اهللا وإياكم عليه . التوراة فيها هدى ونور ))

ألن اهللا سبحانه وتعاىل  ؛ إنا معلوم أا للجماعة ضمري مجع لكنها إذا أضيفت إىل اهللا فاملراد ا التعظيم قطعا ))

شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة  ((وقال تعاىل:  وإلهكم إله واحد )) (( إله واحد كما قال اهللا تعاىل:

أي من أعلى ألن اهللا تعاىل أنزهلا على موسى لكنه جل وعال كتبه  أنزلنا التوراة )) ((وقوله:  . وأولوا العلم ))

فيها هدى ونور  (( األلواح .، نزلت من السماء على موسى عليه الصالة والسالم وجاء ا مكتوبة ب بيده بألواح

؛ وذلك أن اإلنسان كلما ازداد علما ازداد نورا  اهلدي العلم والنور آثار هذا العلم فيها هدى ونور )) (( ))

أي بالتوراة وما فيها من  يحكم بها النبيون )) (( ؛ فاهلدى العلم والنور آثار العلم . وبصرية يف دين اهللا عزوجل

يكون مفردها نبيئا، وتكون  النبيئون )) ((فعلى قراءة  )) النبيئون ((ويف قراءة:  النبيون )) ((؛  اهلدى والنور

؛ وذلك الرتفاع  ؛ وعلى قراءة حرف اهلمزة قيل إا مشتقة من النبوة وهو الشيء املرتفع مشتقة من نبأ مبعىن اخلرب

؛ والكل متفقون على  ، النبيون فصارت النيب ؛ وقيل: إا من النبأ لكن سهلت اهلمزة فكانت ياء منزلة النبيني

أن الرسل عليه الصالة والسالم أم يف أعلى مراتب اخللق وعلى أم أتوا باألنباء واألخبار، فيكون القوالن 

ومن يطع اهللا  ((؛ وإمنا قلنا إن الرسل وكذلك األنبياء أعلى مراتب اخللق لقول اهللا تعاىل:  متفقني يف املعىن

فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك والرسول 

الذين أسلموا يعين إسالم التام الذي هو إسالم القلب وإسالم  الذين أسلموا للذين هادوا )) (( . رفيقا ))

ألنبياء باإلسالم ألن األنبياء ؛ وال تعجب أن يوصف ا اللسان وإسالم اجلوارح يعين االستسالم هللا ظاهرا وباطنا



توفني  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل عن يوسف:  عليهم الصالة والسالم هم أقوى الناس استسالما هللا عزوجل

 إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين )) ((وقال اهللا عن ابراهيم:  مسلما وألحقني بالصالحين ))

 الذين أسلموا للذين هادوا )) (( فإسالم األنبياء متضمن لإلميان وذلك ألنه إسالم القلب واللسان واجلوارح .

وذلك يف  مبعىن رجعوا الذين هادوا )) ((لليهود،  للذين )) (( يعين حيكم هؤالء الرسليحكم ))  ((متعلقة بـ

قيل: إن الربانيني واألحبار  والربانيون واألحبار )) (( توبتهم من عبادة العجل؛ فإن هذا رجوع إىل اهللا عزوجل .

، الفرق الرباين هو الذي  العطف فيهما من باب عطف الصفات وأن الربانيني هم األحبار؛ وقيل: بل بينهما فرق

إىل ؛ واألحبار هم الذين وصلوا  أمت العبودية هللا ورب الناس عليها حىت وإن مل يصل إىل درجة احلرب بالنسبة للعلم

؛ لكنه ليس باشتقاق التام الذي  ؛ فاحلرب واسع العلم قالوا ألنه يتفق باالشتقاق مع البحر غاية كبرية من العلم

يتساوي فيه املشتق واملشتق منه يف احلروف والرتتيب؛ هذا يتساوى فيه املشتق واملشتق منه يف احلروف دون 

؟ وعلى هذا فيكون احلرب هو واسع  ؛ أليس كذلك متفقة ؛ ألن حرب حبر، كل واحدة منها حروفها ثالثة الرتتيب

 ؛ والرباين من دونه لكنه يريب الناس على عبادة اهللا عزوجل ويربيهم أيضا على العلم العلم الذي عنده علم واسع

أنه ؛ ألن هذا الشك  ؛ وقد قيل يف غري هذه اآلية إن الرباين هو العامل الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كبارهم

بما استحفظوا  ((قال:  من احلكمة وأنه أقرب وسيلة إىل حصول العلم أن يرىب الطالب بصغار العلم قبل كباره .

يعين حيكمون مبا  بما استحفظوا )) ((إىل قوله:  يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا )) ((يعين  ))

 أول من حيفظ الدين ويقوم حبفظه هم من ؟ هم العلماء استحفظوا من كتاب اهللا أي مبا جعلوا حفاظا عليه يعين

 ((؛ وقوله:  أي بسبب ما استحفظوا من كتاب اهللا )) بما استحفظوا ((؛ وهلذا قال:  ، األحبار والربانيون

 إنا أنزلنا التوراة فيها ((؛ لقوله:  واملراد ا التوراة من كتاب اهللا )) ((،  أي جعلوا حفاظا عليهاستحفظوا )) 

،  ؛ وأضيفت التوراة إىل اهللا بأن اهللا سبحانه وتعاىل كتبها بيده التوراة مبا استحفظوا من كتاب اهللا هدى ونور ))

ألن  شهداء )) ((أي على الذي استحفظوا  وكانوا عليه )) ((هذا هو الشهور عند العلماء سلفا وخلفا . 

 العلماء يشهدون بأن هذه شريعة اهللا وينشروا بني عباد اهللا فكانوا شهداء على اخللق ببلوغ الشريعة إليهم .

؛ وهذا   ال ختشوا الناس أي ال ختافوهم وختضعوا هلم، واخشوا اهللا فال تخشوا الناس واخشون )) ((قال: 

وال تشتروا بآياتي  (( فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد . كاإلشارة إىل كوم إذا زىن فيهم الشريف تركوه وإذا زىن

؛ فما هذا الثمن القليل ؟ هذا الثمن القليل إما اجلاه وإما  يعين ال تستبدلوا آيات اهللا بالثمن القليل ثمنا قليال ))

؛  م رشوة؛ فهم حيكمون بغري شريعة اهللا طلبا لبقاء شرفهم جاههم وسيادم أو من أجل مال يبذل إليه الرشوة

؛ ووصفه  الثمن القليل إذا إما رتبة وجاه وشرف وإما مال بالرشوةوال تشتروا بآياتي ثمنا قليال ))  ((وهلذا قال: 



قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير  ((، قال اهللا تعاىل:  اهللا بأنه قليل ألن مجيع ما يف الدنيا مهما بلغ فهو قليل

أي أي إنسان مل حيكم مبا أنزل اهللا  ا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))ومن لم يحكم بم (( ؟.لمن اتقى )) 

؛ وجاء ضمري الفصل إلفادة  ؛ أوالء مبتداء وهم ضمري فصل من يهود والنصارى وغريهم فأولئك هم الكافرون

، والثالثة  كيد، والثانية التو  ؛ األوىل إفادة احلصر ؛ ألنه قالوا إن ضمري الفصل له ثالث فوائد احلصر والتوكيد

، إذا قلت: زيد الفاضل وعربت بتعبري  ؛ يظهر هذا باملثال ؛ وهلذا مسي ضمري الفصل الفرق بني اخلرب والصفة

، فهو يفيد احلصر ويفيد  آخر: زيد هو الفاضل؛ أيهما أبلغ يف إثبات الفضل لزيد ؟ الثاين، هو يعين ال غريه

والصفة ألنك لو قلت زيد الفاضل حيتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد ، ويفيد الفرق بني اخلرب  التوكيد أيضا

؛ فإذا جاءت زيد  ، زيد الفاضل ويش شانه ؟ ما شأن زيد الفاضل ؟ يتوقع اإلنسان اخلرب ويرتقب املخاطب اخلرب

وهل له حمل من اإلعراب ؟ ليس له  ، مل حيتمل أن تكون الفاضل صفة بل تتعني أن تكون خربا . هو الفاضل

لعلنا نتبع  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  ، هو حرف بصورة الضمري وليس له حمل من اإلعراب حمل من اإلعراب

مما يدل على أنه ليس له حمل من اإلعراب إذ لو كان له حمل من اإلعراب لكان  السحرة إن كانوا هم الغالبين ))

 ((كانوا الواو اسم كان، و  إن كانوا هم )) (( مبتداء وغالبون خرب لكنه ليس له حمل من اإلعراب وهلذا نقول

 إنا أنزلنا التوراة )) ((؛ لقوله:  يف هذه اآلية الكرمية فوائد؛ منها: ثبوت إنزال اهللا تعاىل للتوراة خربه . )) الغالبين

وراة اليت مل ؛ ولكن كما قلت لكم يف التفسري أن املراد بالت ، حيث إن اهللا أنزهلا من عندها ومنها: شرف التوراة .

يف القرآن الكرمي قال اهللا تعاىل:  فيها هدى ونور )) ((؛ لقوله:  ومنها: أن يف التوراة هدى ونور تغري ومل تبدل .

وأنزلنا إليكم نورا مبينا  ((فالقرآن كله هدى وكله نور  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس )) ((

هذا التعبري بينه وبني التعبري القرآين بالنسبة  فيها هدى ونور )) ((يف هذه اآلية قال اهللا تعاىل: التوراة على  ))

  ؛ ألن هذه جعل فيها هدى ونورا والقرآن جعله هو اهلدى والنور يف هذه اآلية. للقرآن الكرمي فرق عظيم

يحكم بها النبيون  ((؛ لقوله:  ن بعد موسىومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التوراة أصل لألنبياء الذين جاءوا م

ومن مث  ، تكميال للتوراة وحتقيقا للعمل ا . وعلى هذا الشرائع اليت أتت من بعد التوراة تعترب تكميال للتوراة ))

 ((نقول هل اإلجنيل داخل يف ذلك ؟ نقول نعم اإلجنيل مكمل للتوراة ألن عيسى عليه الصالة والسالم قال: 

؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز وصف األنبياء باإلسالم . بعض الذي حرم عليكم ))وألحل لكم 

؛ ألن هناك إسالما ظاهريا فقط كما يف قوله  واملراد هنا االستسالم الظاهر والباطن النبيون الذين أسلموا )) ((

فجعل  فيها غير بيت من المسلمين )) فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا ((تعاىل يف قصة لوط: 

؛ ومن املعلوم أن امرأة لوط ليست مسلمة بل هي كافرة لكنها قد  الذين يف هذا البيت جعلهم من املسلمني



ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط   ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  خانت زوجها فأظهرت اإلسالم

 خانتامها ليس بفعل الفاحشة ولكن بإخفاء الكفر عنهما صالحين فخانتاهما ))كانتا تحت عبدين من عبادنا 

؛ لكن إسالم األنبياء  ؛ املهم أن اإلسالم قد يطلق على من أظهر اإلسالم وإن كان قلبه منطويا على الكفر

د هذه اآلية ومن فوائ ، إسالم األنبياء هو استسالم هللا ظاهرا وباطنا . عليهم الصالة والسالم على عكس ذلك

؛ ألن اهللا تعاىل قيد هلم األنبياء الكثريين حيكمون هلم بالتوراة  الكرمية: أنه ال عذر لليهود يف اخلروج عن شريعة اهللا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أهل العلم ورثة األنبياء يف إظهار حكم اهللا والدعوة إىل  . لكنهم عاندوا وكفروا

ومن فوائدها: الثناء على أهل العلم وأم هم حفظة شريعة اهللا؛ .  ربانيون واألحبار ))وال (( ؛ لقوله: شريعته

وهذا أمر الشك فيه أن العلماء هم حفظة شريعة اهللا، هم ورثة  بما استحفظوا من كتاب اهللا )) ((لقوله: 

ئد هذه اآلية الكرمية: أن كتب ومن فوا . ، هم الذين يلزمهم الدعوة إىل اهللا على بصرية ونشر شريعة اهللا األنبياء

وعليه فتكون التوراة  من كتاب اهللا )) ((؛ لقوله:  اهللا عزوجل هي أصل العلوم اليت يدعوا ا من حفظها عباد اهللا

ومن فوائد هذه  ، من الكتب اليت جيب علينا أن نؤمن ا . من كتب اهللا أو ال ؟ نعم تكون من كتب اهللا الشك

، هذا هو األصل لكن قد خيرجون  ، شهداء على شريعة اهللا موثوقون مؤمتنون علماء شهداءاآلية الكرمية: أن ال

؛ لكن  ، قد خيرجون عن هذا األصل وهو الشهادة على شريعة اهللا عزوجل اليت ينشروا بني الناس عن األصل

؛ ثالثة  وعامل دولة؛  ؛ وعامل أمة ؛ وهلذا نقول العلماء ثالثة أصناف: عامل ملة هل كل عامل كذلك ؟ ال

؛  أصناف، عامل امللة هو الذي حيرص على حفظ امللة ونشرها بني الناس والدعوة إليها وهذا هو العامل يف احلقيقة

؛  . ؛ ألنه يريد أن يصلح يف هذه األمة وال يبايل.وعامل األمة الذي يرى ما يصلح للناس فيفتيهم به ولو خالف .

ى ما تريده الدولة فيدعوا إليه وحيكم به وحياول أن يلوي أعناق النصوص إىل ما والثالث عامل دولة وهو الذي ير 

؛ وقد ظهرت دعوة قبل سنوات دعوة إىل االشرتاكية بسبب تأثري الشيوعيني على بعض البالد العربية  تريده الدولة

ملنهج شيئا يؤيده من فظهرت دعوة االشرتاكية وتعميم املمتلكات وصار بعض العلماء حياولون أن جيبوا هلذا ا

، فصاروا يأتون باآليات واألحاديث البعيدة عن مرادهم ليثبتوا هذا حىت مسعنا من يقول إن قول اهللا  القرآن والسنة

ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم  ((تبارك وتعاىل: 

؛ ألن معىن اآلية أن اهللا تعاىل  لكوم أنتم سواء؛ وهذا الشك أنه حتريفيعين أنتم والعبيد الذين مت )) فيه سواء

هل لكم مما  ((،  ؟ ال ضرب لنا مثال من أنفسنا هل السيد يرفض أن يشاركه عبده يف خصائصه وحقوقه

وا ر تق نبناء على أم شركاء لكم وهذا ال ميكن أ ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ))

؟ ال يرضى كما أنكم أنتم ال ترضون أن  به فكذلك الرب عزوجل هل يرضى أن يكون أحد من خلقه شريكا له



وما  الناس شركاء في ثالث ) (؛ واستدلوا أيضا بأحاديث  ؛ هذا معىن اآلية يكون عبيدكم شركاء لكم يف الرزق

؛ نسمي هؤالء العلماء أيش ؟ علماء دولة يعين يرون ما تريده الدولة فيصرفون الناس إليه ـ نسأل اهللا  أشبه ذلك

الذين استحفظهم اهللا على كتابه ال ميكن أن يسلكوا هذا املسلك؛ فالعلماء ثالثة علماء الربانيون الالعافية ـ؛ لكن 

؛  ؛ أيهم أحسن ؟ األول هو عامل امللة ، وعامل دولة ة، وعامل أم ؛ اذكر األصناف ؟ عامل ملة أصناف يف العقيدة

فال تخشون  ((؛ لقوله:  من فوائد اآلية الكرمية: حترمي خشية الناس يف إطاعة شريعة اهللا نعم بارك اهللا فيك .

واعلم أن اهللا تعاىل ذكر يف القرآن الكرمي سببا لكون اإلنسان خيشى الناس دون اهللا فقال  الناس واخشون ))

الشيطان يأيت مثال  إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فال تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )) ((وجل: عز 

 زم يقول ال تفعل هذا إذا فعلت تقوم عليك األمم تنكر عليك األممعإذا ضعف يف الدين وإذا ضعف يف اهلمة وال

؛ وهلذا  نا ال أخاف إال اهللا عزوجل؛ واملؤمن حقا ال خياف يقول مادمت على بصرية وعلى دين فأ ، فيخاف

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املنحرف عن الدين وعن نشر العلم  . ال تخشون الناس واخشون )) ((قال: 

وال  ((؛ يؤخذ من قوله:  ؛ السبب األول خشية الناس؛ والسبب الثاين الطمع يف الدنيا ينحرف ألحد السببني

فلو أنك تأملت أسباب االحنراف أعين بذلك احنراف العلماء لوجدته يدور على  تشتروا بآياتي ثمنا قليال ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من  ؛ إما اخلوف من الناس وإما طلب الدنيا والرئاسة واملال وما أشبه ذلك . شيئني

ومن لم  ((؛ لقوله:  كافرون، من مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم ال مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون

واختلف العلماء رمحهم اهللا هل املراد ذا العموم اخلصوص ؟ يعين  يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))

 أن املراد بذلك اليهود فقط ألم مل حيكموا مبا أنزل اهللا أو املراد العموم ؟ منهم من قال إن املراد ذه اآلية اليهود

؛ والصحيح إا من حيث احلكم عامة حىت  ؛ ومنهم من قال إا عام كموا مبا أنزل اهللا فهم كافرون؛ ألم مل حي

لو نزلناها لفظا على اليهود ألن السياق يف ذمهم فإننا نقول إذا ثبت هذا احلكم يف اليهود ثبت يف غري اليهود من 

إن  كم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))ومن لم يح ((، يعين اآلن  باب العموم املعنوي الذي هو القياس

؛ لكن إذا قلنا بالعموم بقطع النظر  قلنا هذا عام أريد به اخلاص وأن املراد بذلك اليهود قلنا هذا داللة اآلية لفظا

؛ وعلى القول بأا للخصوص نقول يلحق  عن السياق صارت اآلية تدل لفظا على الشمول لليهود وغري اليهود

؛ ولكن اعلم أن من مل حيكم مبا أنزل اهللا إما أن  مل حيكم مبا أنزل اهللا من غري اليهود إحلاقا معنويابذلك من 

؛ فإن كان لطمع فإنه  ؛ وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغري ؛ وإما أن يكون لكفر مبا أنزل اهللا يكون لطمع

،  ؛ أليش ؟ طلبا للرشوة والطمع أنزل اهللا فاسق كقاض تنازع عنده رجالن فأعطاه أحدمها رشوة فحكم بغري ما

؛ ثاين تنازع عنده رجالن، ختاصم إليه رجالن وكان بينه وبني أحدمها عداوة فحكم عليه  هذا نقول إنه فاسق



، نقول هذا ظامل معتدي وما له غرض لكن ليس له غرض احلكم عليه لكن يريد أن ينتقم منه ألنه  واحلق معه

، كراهة ملا أنزل اهللا أو  ؛ الثالث أن حيكم بغري ما أنزل اهللا كراهة ملا أنزل اهللا وء التفاهميكرهه أو بينه وبينه س

، أو أنه خمري بني أن حيكم مبا أنزل اهللا أو بغري ما أنزل اهللا،  اعتقادا منه أن ما حكم به خري من حكم اهللا عزوجل

سالم أو ظن أن غريه أحسن من اإلسالم أو ظن فهذا يكون كافرا، يكون كافرا خارجا عن اإلسالم ألنه كره اإل

أي ال أحد أحسن من اهللا  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) ((أن غريه مثله واهللا عزوجل يقول: 

ومن أحسن من اهللا  ((؛ فإذا حكم ويعتقد أنه مثل حكم اهللا فقد كذب ما تدل عليه اآلية وهو قوله:  حكما

  ري منه فهو أشد وأقبح من الذي قال إنه مساوي له .وإذا اعتقد أنه خ حكما ))

  ؟عزوجل وال خيشى الناس مث إذا ما هو الضابط يف أن اإلنسان خيشى اهللا السائل : 

؛ أما إذا كان قصده من   إذا كان قصده من كتمان احلق خوفه عن نفسه فهذا هو الذي خشي الناس الشيخ :

ضاده الوايل الذي عنده وقمع هذه الدعوة ورمبا يتوصل األمر إىل  كتام احلق اخلوف على احلق وأنه لو جهر به

  غريه فهذا ال حرج إىل أن يؤخر الدعوة إىل وقت ميكنه فيه أن جيهره .

، وأما الثاين ليس له الغرض إال العدوان فهو أشد  الثاين أعظم ألن األول له منفعة قد تدعوا النفس إليه الشيخ :

   وأعظم بالشك .

  ؟ م غري اهللا أفضل من حكم اهللاهل يكفر من اعتقد أن حكالسائل : 

، إذا اعتقد أن حكم غري اهللا خري من حكم اهللا أو أنه مثل حكم اهللا فهو كافر ألنه  أي نعم الشك الشيخ :

اجلحد  :؛ مها ؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن الكفر يدور على شيئني ؛ ويكون الكفر هنا كفر تكذيب مكذب

  واالستكبار .

  أحيانا جيلس اإلنسان مع العاصي ويريد أن يتوفر الفرصة للنصيحة له ؟ سائل : ال

إذا كان ال ميكنه اللقاء به إال يف هذه احلال فرمبا يسمع له أما إذا كان ميكنه فليقم عن املعصية وينصحه  الشيخ :

  يف وقت آخر .

، اإلنسان يستطيع يقوم موريا إما أن يضع يده على أنفه كأنه أرى وإما أن يكون هكذا  يستطيع يقوم الشيخ :

  يعين أيش ؟  

  



وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك  باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

  .هم الظالمون )) 

وأظن هناك مل نكمل فوائد  )) وكتبنا عليهم فيها ... ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  اآلية اليت قبلها أليس كذلك ؟ كملناها .

  إذا كنا كملناها فما الفرق بني اخلشية واخلوف ؟  الشيخ :

  ؛  اخلشية أخف من اخلوفالطالب : 

  أي ما الفرق ؟  الشيخ :

  ؛ هذا الفرق األول والفرق الثاين؛  اخلشية تكون من علم واخلوف فالالطالب : 

  ، واخلوف قد يكون بال علم . الفرق األول: اخلشية مع العلم الشيخ :

اخلائف وإن مل يكن  والثاين: أن اخلشية تكون بعظمة املخشي وأما اخلوف فيكون يف قد يكونالطالب : 

  املخوف قويا .

؛ وهلذا كان ألفاظها اخلاء والشني والياء كلها مشتقة من الشيء  الثالث: أن اخلشية أكمل من اخلوف الشيخ :

  القوي .

  معىن وال تشرتوا ا ؟ وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ال تستبدلالطالب : 

  وما املراد بالثمن القليل ؟  الشيخ :

   عرض الدنيا . الطالب :

قل متاع الدنيا  ((، كلها قليل كما قال اهللا تعاىل:  عرض الدنيا من جاه أو رئاسة أو مال أو غري ذلك الشيخ :

  . قليل ))

هذه أخذنا فوائدها ؟ هذه اآلية من أشكل ما  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )) ((قوله: 

فمن العلماء من قال  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )) ((يكون على أهل العلم يف قوله: 

؛ ومن العلماء  ؛ فكأن اهللا قال إن هؤالء اليهود كفار هذه يف اليهود خاصة ألن اآلية يف سياق التفري عن اليهود

 من لم يحكم بما أنزل اهللا ((" صريح يف العموم  من أصلها يف اليهود لكنها عامة ألن لفظ " من قال إا

؛ ولكن هل املعىن  والصحيح أا عامة ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  )) فأولئك هم الكافرون



؛ فمن العلماء  خالف أيضافأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه أو الكافرون اخلارجون عن امللة ؟ هذه حمل 

اثنتان في الناس هما بهم كفر  (من قال: أولئك هم الكافرون فيما حكموا به كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ فعليه يكون املعىن هم الكافرون مبا  مع أن هذا ال خيرج من اإلسالم الطعن بالنسب والنياحة على الميت )

؛ ولكن األدلة  ؛ وقيل: هم الكافرون أي املوصوفون بالكفر املخرج عن امللة ةحكموا به فقط ال اخلارجون عن املل

؛ والثاين أن يكون  ؛ األول أن يكون احلاكم عاملا حبكم اهللا دلت على أن هذا مشروط بقيود أو أنه مقيد بشروط

 عاملا مبخالفة هذا احلكم حلكم اهللا   

 


